Zał. Nr 5a
Nr postępowania: ZP.271.10.2020
Istotne Postanowienia Umowy
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić całodobową opiekę weterynaryjną na
wypadek zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych na terenie Gminy Wołomin z udziałem
zwierząt bezdomnych i zwierząt dzikich wymagających udzielenia niezbędnej pomocy
weterynaryjnej.
§2
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i niezbędne uprawnienia
do wykonania przedmiotu umowy oraz znajduje się w sytuacji umożliwiającej jego wykonanie,
a ponadto, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy posługiwać się będzie wykwalifikowanym
personelem, posiadającym stosowne przeszkolenia i uprawnienia.
§3
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. przyjmowania zwierząt, o których mowa w § 1, i wykonywania usług weterynaryjnych w lecznicy weterynaryjnej dla zwierząt w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 24), w wymiarze całodobowym, w tym w dni świąteczne;
2. dysponowania środkiem transportu i sprzętem niezbędnym do transportu zwierząt;
3. prowadzenia dokumentacji świadczonych usług weterynaryjnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
4. udzielania pierwszej pomocy weterynaryjnej, w ciągu maksymalnie 1 godziny, od chwili przyjęcia zgłoszenia;
5. umieszczania zwierząt w tzw. szpitaliku który znajduje się na terenie zakładu leczniczego tj. pomieszczeniu przystosowanym do okresowego przetrzymywania zwierząt chorych, oczekujących na
zabiegi, ich obserwacji i izolacji;
6. przeprowadzenia badania ogólnego stanu zdrowia zwierzęcia bezdomnego (i dzikiego) poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym lub w wyniku innego zdarzenia losowego wymagającego
udzielenia niezbędnej pierwszej pomocy wraz z wykonaniem zabiegów ratujących zdrowie i życie
zwierzęcia;
7. udzielania niezbędnej pomocy weterynaryjnej w celu ratowania zdrowia i życia zwierzęcia, jeżeli
jest to zwierzę dzikie - ranne, którego stan rokuje wyleczenie, po udzieleniu pomocy weterynaryjnej, należy je wypuścić do miejsca naturalnego bytowania;
8. podjęcie przez lekarza weterynarii o metodzie uśmiercenia zwierzęcia, którego stan nie rokuje na
wyleczenie. W przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, w celu zakończenia cierpień
zwierzęcia, czynności tej dokonuje się poprzez:
a) osobiste podanie środka usypiającego,
b) zastrzelenie zwierzęcia wolno żyjącego (dzikiego) – przez osoby uprawnione do użycia broni
palnej. Posiadanie aktualnej umowy z podwykonawcą posiadającym uprawnienie do użycia broni
palnej;
9. posiadania na miejscu w zakładzie leczniczym aparatury i sprzętu dostosowanego do zakresu
świadczonych usług tj.: RTG, USG, Lasera, oftalmoskop, otoskop, Auri Flush,, wirówki, endoskopu, analizatora moczu, lampy Wooda, lasera terapeutycznego, koagulatora, cieplarki, izolatki;
10. posiadania lecznicy w której będzie prowadzona, całodobowa obserwacja i leczenie zwierząt
poszkodowanych;

11. zapewniania wyjazdów do wypadków i innych zdarzeń na terenie Gminy Wołomin, w których
poszkodowane są zwierzęta bezdomne i dzikie;
12. przyjmowania zgłoszeń od Straży Miejskiej w Wołominie i Policji – w takim przypadku Wykonawca sporządza notatkę na temat okoliczności przyjęcia zgłoszenia, zawierającą w szczególności:
datę, lokalizację zdarzenia, opis zwierzęcia wymagającego pomocy, rodzaj obrażeń i zakres wykonywanych zabiegów, imię i nazwisko osoby zgłaszającej, której kopię przekazuje Zamawiającemu
następnego dnia;
13. przyjmowania zgłoszeń od Zamawiającego oraz utrzymywania stałego codziennego kontaktu
telefonicznego z właściwymi pracownikami Zamawiającego;
14. przekazywania Zamawiającemu comiesięcznego rejestru usług weterynaryjnych, według wzoru
stanowiącego załącznik do umowy;
15. zapewnienia miejsca do okresowego przetrzymania zwierząt do momentu, w którym ich stan
zdrowia pozwoli na przekazanie ich do schroniska lub organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest ochrona zwierząt.
16. posiadanie aktualnej umowy z firmą mającą zezwolenie na odbiór odpadów weterynaryjnych;
17. posiadania aktualnego uprawnienia do użycia broni palnej lub posiadanie aktualnej umowy
z podwykonawcą posiadającym uprawnienie do użycia broni palnej.
§4
1. Wykonawca będzie przyjmował całodobowo zgłoszenia telefoniczne o konieczności udzielenia
opieki weterynaryjnej bezdomnym, oraz dzikim zwierzętom i przyjęcia ich do lecznicy od Zamawiającego – w godzinach pracy, a także za pośrednictwem Straży Miejskiej w Wołominie lub Policji.
2. W przypadku przyjęcia zwierzęcia w wyniku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem Straży Miejskiej w Wołominie lub Policji, Wykonawca sporządza notatkę zawierającą
w szczególności: datę, opis zwierzęcia, okoliczności przyjęcia zwierzęcia, której kopię przekazu je
Zamawiającemu następnego dnia.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn
cen jednostkowych netto poszczególnych usług weterynaryjnych (formularz ofertowy Wykonawcy
Załącznik nr 2), określonych w miesięcznym rejestrze (Załącznik nr 1, o którym mowa w § 3 pkt 12
i liczby faktycznie wykonanych usług, powiększone o obowiązującą stawkę podatku od towarów
i usług (VAT).
2. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć łącznie kwoty …............
zł netto + ….. % Vat tj. ….................zł brutto (słownie:................................) w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Przy czym w 2020 r. kwoty …......................... zł, a w 2021 r.
…....................
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane
z wykonywaniem umowy.
4. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy comiesięcznie, na podstawie rachunku potwierdzonego przez Zamawiającego w zakresie prawidłowości wykonania umowy, w terminie 21 dni od
daty doręczenia prawidłowo wystawionego rachunku do siedziby Zamawiającego, przelewem na
konto podane na fakturze. Przy czym faktura ta musi zostać dostarczona najpóźniej do piątego dnia
miesiąca następującego po miesiącu którego rozliczenie dotyczy.
5. Do rachunki Wykonawca załącza miesięczny rejestr usług (Załącznik nr 1), o którym mowa w
ust. 1. zawierający liczbę i opis przeprowadzonych interwencji.

6. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Dane do rachunku: Nabywca/Odbiorca: Gmina Wołomin ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, NIP
1251333722, Płatnik/Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Wołominie, ul.
Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
§6
1. Zamawiający nie ponosi kosztów interwencji w wyniku, której nie udzielono zwierzęciu pomocy
weterynaryjnej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli warunków wykonywania niniejszej umowy, w tym do wglądu do dokumentacji świadczonych usług weterynaryjnych.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części usług objętych przedmiotowym zamówieniem, jednakże nie więcej niż 30% wartości umowy. W takim przypadku strony ustalają, z jakiej części usługi rezygnuje Zamawiający.
§7
Do kontaktów między sobą strony wyznaczają następujące osoby:
1)ze strony Zamawiającego: Pani Lena Osiejewicz,
telefon: 22 763-30-98, e-mail: lena.osiejewicz@wolomin.org;
2) ze strony Wykonawcy: …..............................
telefon: …................................
§8
1. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli Wykonawcy w celu właściwej realizacji przedmiotu
umowy.
2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
z winy Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy z 14dniowym okresem wypowiedzenia.
3. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 5 ust. 2.
4. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zmówienia osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie wykazów osób zatrudnionych wraz z oświadczeniem,
o którym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto określonego, o którym mowa w § 5 ust. 2. Kara ta będzie naliczana za każdy
rozpoczęty dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił ciążącego na nim zobowiązania.
5. Zapłacenie przez Wykonawcę kar umownych nie wyklucza prawa Zamawiającego do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z kwoty należnego wynagrodzenia.
§9
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą nastąpić w przypadku:
1. wprowadzenia znaczących zmian w obowiązujących ustawach i aktach wykonawczych dotyczących przedmiotowego zamówienia;
2. zmian stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie objętym niniejszą umową;
3. zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Zmiana taka wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego a nowo zaproponowana osoba musi spełniać wymagania określone w SIWZ –
na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego – nie dotyczy § 7 ust.3.
4. wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego

przez obie strony, pod rygorem nieważności.
5. w razie zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, ale z
zastrzeżeniem, że zmiany nie będą niekorzystne dla Zamawiającego.
6. wyczerpania kwoty umowy przed upływem terminu, w celu zachowania ciągłości działań w
zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej na wypadek zdarzeń drogowych i innych zdarzeń
losowych na terenie gminy Wołomin z udziałem zwierząt bezdomnych, kotów wolno żyjących i
zwierząt dzikich wymagających udzielenia niezbędnej pomocy weterynaryjnej.
7. zmiany kwot umowy przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych latach w
przypadku konieczności wykonania większej liczby interwencji
8 . zmniejszenia kwoty umowy w przypadku wykonania mniejszej niż zakładano liczby interwencji
w danym roku.
§ 10
Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy wykonanie umowy nie będzie służyło
interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy –
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części umowy.
§ 11
1. Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa
4, 05200 Wołomin.
2) W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z
Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty
elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl.
3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO w celu zawarcia oraz realizacji umowy.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie organy uprawnione do dostępu
do danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uprawnione do obsługi
doręczeń oraz świadczenia usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów
informatycznych, osoby występujące o dostęp do informacji publicznej.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych oraz do czasu przedawnienia roszczeń.
6) Pan/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich
sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania
danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym

nie będą podlegać profilowaniu.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji
umowy. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak
możliwości zawarcia i realizacji umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie o
wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych RODO wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej
umowy.
§ 12
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do 31 marca 2021 r.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy - Prawo zamówień publicznych.
§ 14
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 15
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla
Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

Załącznik nr 1:
- Wzór rejestru usług weterynaryjnych
Załącznik nr 2:
- Formularz ofertowy Wykonawcy

Załącznik nr 1
do umowy nr ..………….
z dnia …..……………….

WZÓR
Rejestr usług weterynaryjnych wykonanych w terminie …................
liczba
wyk.
usług

Cena
jedn. netto

Lp.

Nazwa usługi

1

dojazd do miejsca gdzie
znajdują się poszkodowane lub
chore zwierzęta i zabranie ich
do lecznicy

……….... zł

2

Ustabilizowanie stanu
zwierzęcia do 10 kg

……….... zł

3

Ustabilizowanie stanu
zwierzęcia do 20 kg

……….... zł

4

Ustabilizowanie stanu
zwierzęcia do 40 kg

……….... zł

5

Ustabilizowanie stanu
zwierzęcia powyżej 40 kg

……….... zł

6

Leczenie zwierzęcia (kota) w
stanie lekkim

……….... zł

7

Leczenie zwierzęcia (kota) w
stanie ciężkim

……….... zł

8

Zszycie rany - kot

……….... zł

9

Wykonanie RTG - kot

……….... zł

10

Wykonanie USG - kot

……….... zł

Wartość brutto
(cena jedn. netto +
VAT x liczba wyk.
usług)

Opis
przeprowadzonej
interwencji*)

11

Wykonanie testu FeLV i FIV kot

……….... zł

12

Badanie ogólne moczu - kot

……….... zł

13

Morfologia - kot

……….... zł

14

eutanazję zwierzęcia małego

……….... zł

15

eutanazję zwierzęcia dużego

……….... zł

16

uśpienie ślepego miotu

……….... zł

17

Odstrzał zwierzęcia dzikiego

……….... zł

18

Leczenie zwierzęcia dzikiego
małego

……….... zł

19

Leczenie zwierzęcia dzikiego
średniego

……….... zł

19

Leczenie zwierzęcia dzikiego
dużego

……….... zł

*) informacja o osobie zgłaszającej interwencję, miejsce zdarzenia, opis zwierzęcia oraz jego zdjęcie, rozpoznanie, ro dzaj udzielonej pomocy – w tym przeprowadzone zabiegi i operacje (przez kogo), prześwietlenia, badania laboratoryjne (wraz z kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem), kopia dokumentu przekazania zwierzęcia po zakończeniu leczenia do schroniska.

Załącznik nr 2
do umowy nr ..………….
z dnia …..……………….

Formularz Cenowy

Lp.

Cena
Stawka
Szacunk jednostk VAT
Nazwa usługi
owa ilość
owa
netto

1

dojazd do
miejsca gdzie
znajdują się
poszkodowane
lub chore
zwierzęta
i zabranie ich
do lecznicy

2

Ustabilizowani
e stanu
zwierzęcia do
10 kg

20 szt.

3

Ustabilizowani
e stanu
zwierzęcia do
20 kg

20 szt.

4

Ustabilizowani
e stanu
zwierzęcia do
40 kg

20 szt.

5

Ustabilizowani
e stanu
zwierzęcia
powyżej 40 kg

5 szt.

6

Leczenie
zwierzęcia
(kota) w stanie
lekkim

55 szt.

7

Leczenie
zwierzęcia
(kota) w stanie
ciężkim

47 szt.

8

Zszycie rany kot

10 szt.

9

Wykonanie
RTG - kot

27 szt.

80
szt.

Cena
jedn. brutto

Wartość brutto = liczba
szacunkowa x cena
jednostkowa brutto

10

Wykonanie
USG - kot

8 szt.

11

Wykonanie
testu FeLV i
FIV - kot

20 szt.

12

Badanie
ogólne moczu
- kot

5 szt.

13

Morfologia kot

7 szt.

14

eutanazję
zwierzęcia
małego

10 szt.

15

eutanazję
zwierzęcia
dużego

3 szt.

16

uśpienie
ślepego miotu

3 szt.

17

Odstrzał
zwierzęcia
dzikiego

10 szt.

18

Leczenie
zwierzęcia
dzikiego
małego

5 szt.

19

Leczenie
zwierzęcia
dzikiego
średniego

5 szt.

20

Leczenie
zwierzęcia
dzikiego
dużego

21

6 szt.

Łączna
cena
za
wartość zamówienia

